
EJD-JMJ Brasil 2013 
Encontro Internacional da 
Juventude Dehoniana 

A Juventude Dehoniana, expressão que reúne as 

atividades com jovens da Congregação dos Padres 

do Sagrado Coração de Jesus (SCJ), está 

caminhando rumo à Jornada Mundial da 

Juventude Rio 2013 com uma programação de 

muitas atividades que prometem impulsionar a 

vida na Igreja, respondendo ao carisma 

dehoniano. 

Está confirmada a realização do Encontro 
Internacional da Juventude Dehoniana 
(EJD), marcado para 20 a 28 de julho de 2013 em 
Taubaté (SP) e Rio de Janeiro, sede da JMJ. Este 
encontro reunirá jovens que vivem o carisma 
dehoniano em diversos países latino-americanos, 

europeus, africanos e asiáticos no Brasil, que recebe pela primeira vez o encontro, que 
acontece periodicamente na Europa. O país sediará o evento sobretudo pela realização da 
Jornada Mundial no país e pretende-se continuar os encontros na América Latina. 

Encontro Nacional 

Em vista do evento, prevê-se algumas atividades preparatórias nas regiões brasileiras 
com presença dehoniana. Acontecerá nos dias 28 e 29 de julho de 2012, o primeiro 
encontro nacional da Juventude Dehoniana, reunindo religiosos e jovens das três 
províncias da congregação no país, tendo como lugar o Seminário de Corupá, em Santa 
Catarina. A partir deste encontro, um ostensório produzido no formato do símbolo do 
encontro internacional percorrerá todas as paróquias e casas de formação dehonianas nas 
cinco regiões brasileiras até julho de 2013, quando acontece o EJD. Também estão 
previstos encontros com a Missão Dehoniana Juvenil, principal projeto com jovens da 
congregação no Brasil, especialmente durante o mês de outubro de 2012. 

O EJD 2013 tem como lema "Caminhai no amor!" (Ef 5,2), escolhido por 
representar a espiritualidade dehoniana diante dos lemas da JMJ  e da CF 2013, que 
expressam a dimensão missionária da juventude na Igreja. O 
site www.dehonbrasil.com/ejd2013 já está no ar divulgando todas as atividades e a 
preparação, disponível em seis idiomas graças a uma rede de jovens dehonianos 
espalhados pelo mundo. 
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